INBJUDAN SM SPRINT OCH SPRINTSTAFETT 2019
FREDAG 31 MAJ - SÖNDAG 2 JUNI
Viktiga datum
Tisdag 21 maj

Sista anmälan via Eventor.

Söndag 26 maj

Sista efteranmälan via Eventor.

Måndag 27 maj

Eventuella återbud/ändringar innan lottning via mail till
sprint.sm2019@gmail.com.

Onsdag 29 maj

Startlista och PM för kvaltävlingarna publiceras.

Torsdag 30 maj

Eventuell uppdaterat PM för kvaltävlingarna publiceras.

Fredag 31 maj

PM och startlista för individuella finaler publiceras.

Lördag 1 juni

PM och startlista för stafetten publiceras. Laguppställning skall vara inlämnad
på Eventor senast 18:00.

Program
Fredag 31 maj

Individuella kval.

Lördag 1 juni

Individuella finaler.

Söndag 2 juni

Stafett.

Arena

Samtliga tävlingar avgörs i Hudiksvalls tätort. Exakt plats anges i PM.

Publiktävlingar (separat inbjudan på Eventor)
Fredag 31 maj

Nationell publiktävling i medeldistans.

Lördag 1 juni

Öppna banor på finalbanorna och ungdomsklasser D/H10-D/H16, samt Uklasser.

Söndag 2 juni

Mixstafett publik på SM-banorna.

Vägvisning/Parkering

Endast efter anvisning i PM och på www.sprintsm2019.se

Terrängbeskrivning

SM-sprinten 2019 avgörs i stadsmiljö, delvis park.

Avlyst område

Karta över avlyst område, se Eventor. I enlighet med tävlingsregler från
Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde avlyst från träning
och tävling t.o.m. 2 juni 2019. Träning i området med karta eller annan
motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram
till tävlingsdagarna. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap
om området kan påverka resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär även
att den som inte är med i tävlingarna,

inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till
någon av deltagarna i mästerskapen. Det är tillåtet att vistas i och passera
genom området på allmänna vägar och gångbanor utan att karta eller
motsvarande utrustning används.
Klasser Individuellt

D21, H21, D20, H20, D18, H18

Klasser stafett

En klass DH21, som genomförs över 4 sträckor, där det är obligatoriskt med
damer på sträckorna 1 och 4. Lagen kan även bestå av tre alternativt fyra
damer. Startgaranti gäller, vilket innebär att alla lag får starta. Klubb har rätt att
delta med flera lag. Inget rankingkrav. Klubb kan med detta som grund lägga
beslag på 1-3 av medaljplatserna.

Deltagaravgifter

Individuellt 750 kr. Stafett 2200 per lag, efteranmälningar +50%. Faktureras
klubbvis i efterskott.

Rätt att delta

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT’s tävlingsregler 3.4.5.
Deltagande utom tävlan är inte tillåten.

Första start

Incheckning på karantän senast 1 timme före första start.

Fredag 31 maj

10:00

individuella kval

Lördag 1 juni

10:00

individuella A-finaler

Lördag 1 juni

14:00

individuella B/C-finaler, ingen karantän

Söndag 2 juni

11:00

stafett final

Stämpelsystem individuellt

Sportident. Egen bricka kan användas. SI-nummer anges vid anmälan. Om
nummer inte anges i Eventor tilldelas löparen SIAC-bricka (touch-free), kostnad
100 kr, för kval och final. Förlorad bricka debiteras med 900 kr. Möjlighet att
prova stämplingssystemet kommer att finnas i karantänen.
SI-enheterna kommer att vara aktiverade för touch-free stämpling under kval
och final.

Stämpelsystem stafett

Sportident Air+, SIAC-bricka tilldelas lagen genom arrangören. Förlorad bricka
debiteras med 900 kr. Möjlighet att prova stämplingssystemet kommer att
finnas i karantänen.

Dusch

Varmdusch inomhus. Vägvisning från arenan, 600-1000 m.

Måltider

Måltid för deltagare ingår efter individuellt kval samt båda finalerna, anmäl
under tjänster i Eventor om du önskar laktos-, glutenfri, vegan eller vegetarisk
kost.
Serveras inomhus vid arenan på fredag och lördag, på söndag erbjuds graband-go paket.
Ledarpaket, inklusive måltid, anmäls under tjänster i Eventor.
Övrig information se www.sprintsm2019.se

Service

Servering finns på arenan. Studiebesökspaket beställs via Eventor senast
söndag 26 maj, paket beställs under individuella kvalet. Övrig information se
www.sprintsm2019.se.

Logi

Se boende på hemsidan www.sprintsm2019.se eller på
www.visitgladahudik.se.

Tävlingsregler

SOFT’s

Information

Se www.sprintsm2019.se eller mail till sprint.sm2019@gmail.com.
För övriga SM-arrangemang i Hälsingland se www.sm2019.se.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Banläggare

Lars Eklund
Leif Bylars
Amy Rankka
Jan-Erik Skyttner

070-292 00 77
070-211 17 27
070-830 52 89
072-727 21 61

SOFT’s a-coach
SOFT ansvarig för Värdetävlingar

Göran Andersson 070-601 53 26
Henrik Skoglund 073-255 84 80

e.dnulke@gmail.com
leif.bylars@gmail.com
amyrankka@gmail.com
je.skyttner@gmail.com
byorienteering@gmail.com
henrik.skoglund@orientering.se

